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Forum for natur og friluftsliv i Finnmark ber om utvidet frist for innlevering av høring. Fristen er per 

i dag lagt til 15.07.2020. Denne datoen havner midt i fellesferien og er dermed en krevende dato for 

å levere en høring. Akvakultur er i tillegg ofte betent. Det vil derfor også være til kommunens fordel å 

utsette fristen til etter fellesferien og på den måten sikre at det demokratiske systemet der 

befolkningen og de som blir påvirket av en arealsak kan få en reel mulighet til å uttale seg om saken.  

FNF Finnmark foreslår at ny frist blir 15.08.2020 eller seinere. 

Sør-Varanger kommune jobber med en kystsoneplan for tiden, lokasjon Kasterholmen må vurderes 

i sammenheng med denne. Eventuelle rømninger fra Kasterholmen kan blande seg med den ville 

laksebestanden som består av russisk og norsk laks i Varangerfjorden. Det er derfor viktig å se 

lokasjonen i en større sammenheng enn kun det lokale.  

FNF Finnmark er også av den oppfatning at Sør-Varanger kommune må kreve en 

konsekvensutredning (KU) av området før videre behandling. 

Lerøy Aurora AS har krysset av for at det ikke er noen interessekonflikter ved lokasjonen. Dette er 

FNF Finnmark ikke enige med. Ved alle åpne oppdrettsanlegg er det fare for rømming. Kasterholmen 

er svært værutsatt, sterk vind, høy sjø og isdriv gjør gjenfangst umulig. Ved rømming vil laksen kunne 

vandre mot Varangerfjorden og dermed ikke være mulig å fange.  

Hvordan skal Lerøy Aurora AS sikre at anlegget ikke fører til økt forsøpling i området? Det finnes en 

del marint avfall i området fra tidligere.  

Området er unikt i Finnmarkssammenheng, det er få områder i Finnmark som har holmer og skjær. 

Slike områder er spesielt verdifulle for sjøfugler. Krykje, Fiskemåke og andre sjøfuglarter hekker i 

området. Hvordan vil dette anlegget påvirke sjøfuglene?  

Konklusjon: vi fraråder på det sterkeste å behandle denne saken før kystsoneplanen og KU ligger 

klart, samt at interesserte parter får tid til å gjennomgå papirene i saken nøye. 
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